Forma hodnocení zkoušek profilové části maturitních zkoušek ve školním roce
2022/2023

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Obor, kód: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, 18-20-M/01
Obor, kód: STROJÍRENSTVÍ, 23-41-M/01
Obor, kód: MECHANIK SEŘIZOVAČ, 23-45-L/01
Obor, kód: MECHANIK-ELEKTROTECHNIK, 26-41-L/01
Obor, kód: ODĚVNÍ TECHNIK, 31-43-L/01
Obor, kód: OPERÁTOR DŘEVAŘSKÉ A NÁBYTKÁŘSKÉ VÝROBY, 33-41-L/01
Obor, kód: PODNIKÁNÍ, 64-41-L/51

1) Kritéria hodnocení ústní maturitní zkoušky z ČJL
Pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven školní seznam 70
literárních děl. Z tohoto seznamu si žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl podle
zadaných kritérií a do 31. března ho odevzdá řediteli školy pro jarní termín MZ. Pro podzimní
je termín odevzdání do 30.6.
Tento seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. U zkoušky si žák losuje 1 z 20
titulů z vlastního seznamu literárních děl.
Upozornění: Žák, který seznam neodevzdá včas ve stanovených termínech, si pak losuje otázku
ze všech 70 děl.
Kritéria výběru literárních děl na žákově seznamu četby (20 knih):
Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 díla
Světová a česká literatura 19. století min 3 díla
Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 díla
Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 děl
Minimálně dvěma díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, dvěma poezie, dvěma
drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

U MZ si žák vylosuje jedno dílo ze svého seznamu četby a na přípravu obdrží jeden pracovní
list, který obsahuje umělecký a neumělecký text. Ústní zkouška probíhá formou řízeného
rozhovoru s použitím pracovního listu obsahujícího úryvek konkrétního literárního díla.
Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu
o jazyce a slohu na základě výňatku z neuměleckého textu. Žáka provede analýzu textu dle
tabulky. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce 20 minut.

Zkouška konaná ústní formou je hodnocena těchto následujících kritérií:
1. Analýza uměleckého textu:
I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr
II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová
výstavba
III. část: jazykové prostředky
IV. Literárněhistorický kontext literárního díla
2. Analýza neuměleckého textu:
I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace
II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky
3. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury
Poznámka: Pokud je žák v části literární kontext neschopen dané dílo a autora patřičně
zařadit, je hodnocen stupněm nedostatečně.
Žák je hodnocen klasickou stupnicí známek 1-5.

Výsledná žákova známka vychází z této klasifikační tabulky:
Výborně

100-90%

Chvalitebně

89-75%

Zadání
splněno,
téma
zpracováno
jasně
a
výstižně.
Samostatný
projev
bez
pomoci
zkoušejícího, na otázky
reaguje pohotově
Zadání většinou splněno, ve
zpracování tématu jsou jen
malé nedostatky. Občasná
asistence zkoušejícího, na
otázky reaguje správně.

Dobře

74-60%

Dostatečně

59-44%

Nedostatečně

43-0%

Zadání splněno, ale s
většími nedostatky.
Je
nutná
častá
asistence
zkoušejícího, ale na otázky
a podněty reaguje většinou
správně.
Zadání splněno jen v
omezené míře. Asistence
zkoušejícího je nutná, ale na
otázky a podněty odpovídá
sám.
Zadání nesplněno, nebo
většinou nesplněno.
Na
otázky
a
podněty
zkoušejícího
většinou
nereaguje. Slovní zásoba je
omezená a nestačí ke
zpracování tématu.

2) Kritéria hodnocení písemné práce maturitní zkoušky z ČJL







žák si vybírá 1 ze 6 zadání (s určeným způsobem zpracování)
min. rozsah práce je 250 slov
max. časový limit na vypracování je 120 minut (žáci s PUP patřičné
navýšení časového limitu dle platného posudku z PP poradny)
žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů
žák při psaní písemné práce z ČJL může využít příručku Pravidla
českého pravopisu
konkrétní kritéria hodnocení:

I.

Vytvoření textu podle zadaných kritérií 1. Korespondence
výsledného textu se zadáním, obsahem a tématem 2. Naplnění
komunikační situace (slohový postup a útvar) 3. Rozsah textu –
minimálně 250 slov max. 10 bodů.

Při nesplnění kteréhokoli kritéria uvedeného v bodu I. hodnocení je
práce hodnocena 0 body (nedostatečně).
II.

III.

Funkční užití jazykových prostředků s ohledem na jazykovou
normu 1. Pravopis a tvarosloví 2. Adekvátní výběr jazykových
prostředků 3. Přiměřenost pojmenování dané skutečnosti max. 10
bodů
Kompoziční výstavba textu 1. Koheze textu (syntax, konexe,
odkazování v textu, prostředky textové návaznosti) 2. Výsledná
koherence textu (strukturování na odstavce, členění na úvod, stať a

závěr, způsob argumentace, ne/souvislost uváděných informací)
max. 10 bodů
Maximální počet bodů 30.
Minimální počet bodů nutný k úspěšnému složení zkoušky 12.
Pokud žák získá méně než 12 bodů, neuspěl. (Písemnou práci opakuje v
opravném termínu).

Výsledné hodnocení maturitní PP v bodech a převod na známku

výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně

30 – 27 bodů
26 – 23 bodů
22 – 16 bodů
15 – 12 bodů
11 – 0 bodů

3) Převod výsledků zkoušek na známku
Žák zkoušku úspěšně vykoná, pokud složí úspěšně všechny dílčí části dané
zkoušky.
Z českého jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40% a z ústní části 60%
celkového hodnocení zkušebního předmětu.
Pokud žák nevykoná úspěšně písemnou nebo ústní část zkoušky (je hodnocen
nedostatečně), opakuje dílčí zkoušku v dalším termínu.
Hodnocení ústní i písemné zkoušky navrhuje zkoušející a přísedící, schvaluje ho
následně zkušební maturitní komise.
Koncepce profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury,
společenských věd byla schválena metodickou komisí dne 30.8. 2022.

Mgr. Oldřich Spálovský, předseda MK

Mgr. Pavel Hlaváček, ředitel školy

